
 

 

 

 

 

 

 

John Griffiths AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
 

 

18 Hydref 2019 

Annwyl John, 

Hawliau Plant yng Nghymru 

Rwy'n ysgrifennu atoch mewn perthynas ag ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 

Addysg i hawliau plant yng Nghymru. 

Ddeng mlynedd ar hugain ers cychwyn y broses o lofnodi Confensiwn y Cenhedloedd 

Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC), mae'r Pwyllgor yn cynnal ymchwiliad byr er mwyn 

adolygu effaith Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. 

Roedd Mesur 2011 yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i roi sylw dyledus i'r 

Confensiwn a'i brotocolau dewisol. O ganlyniad i’r Mesur, dylai Llywodraeth Cymru sicrhau 

bod unrhyw ddeddfwriaeth, polisïau neu benderfyniadau sy'n effeithio ar blant yn 

cydymffurfio â'u hawliau dynol. 

Cafodd y Pwyllgor 26 o gyflwyniadau fel rhan o'i ymgynghoriad cyhoeddus, a gaeodd ym 

mis Medi 2019. Roedd y Pwyllgor hefyd am geisio barn plant a phobl ifanc drwy ei  

adnodd “Cyfarfod mewn Blwch”. Nod yr adnodd hwn oedd grymuso pobl ifanc i rannu 

eu barn ar hawliau plant, a hynny gan ddefnyddio cynllun gwers a oedd wedi'i lunio'n 

arbennig fel y gallai gweithwyr ieuenctid, athrawon ac arweinwyr grŵp ei ddefnyddio. 

Siaradodd y Pwyllgor yn uniongyrchol â phlant mewn nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu 

ledled Cymru, a chymerodd dystiolaeth hefyd gan ystod o randdeiliaid yn ei gyfarfod ar 16 

Hydref 2019. 

O ystyried pa mor berthnasol yw’r gwaith hwn i'ch cylch gwaith chi, rwy'n ysgrifennu atoch 

i’ch hysbysu am y ffaith y bydd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

yn ymddangos gerbron y Pwyllgor yn ystod ei gyfarfod ar 6 Tachwedd. Os ydych chi, neu 

unrhyw Aelod arall o'ch Pwyllgor, am gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith, neu os oes 

gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y cyfarfod dan sylw, dylech gysylltu â Chlerc y 

Pwyllgor.  

 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25724
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=367&RPID=1517991407&cp=yes
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s93885/Cyfarfod%20mewn%20Blwch.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s93885/Cyfarfod%20mewn%20Blwch.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=443&MId=5683&Ver=4
http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=443&MId=5683&Ver=4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrth gwrs, byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi a byddwn yn rhannu unrhyw 

gynnyrch ysgrifenedig â chi.   

Yn gywir,   

 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 


